
 

REGULAMENT 

 de Organizare şi Funcţionare al  S.N.P.P.C. 
 
 
Capitolul I.  Dispoziţii generale 

 
1.1. S.N.P.P.C. se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor statutului, actelor normative în 
vigoare, precum şi ale prezentului regulament.  
1.2. Prezentul regulament stabileşte ansamblul regulilor generale şi particulare aplicabile în ceea ce 
priveşte structura sindicală şi organizatorică a S.N.P.P.C., drepturile şi obligaţiile B.E.C. şi Birourile 
teritoriale, modul de desfăşurare a activităţii organelor sale de conducere, organizarea şi desfăşurarea 
adunărilor generale, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Cenzori. 
1.3. Activitatea S.N.P.P.C. se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentului regulament precum 
şi în conformitate cu rezoluţiile şi deciziile adoptate de către organele de conducere. 
 
Capitolul II.  Structura  S.N.P.P.C. 

 

2.1. Structura S.N.P.P.C. este adaptată obiectivelor pe care acesta le are de îndeplinit şi se constituie în 

Birouri teritoriale cu minim 200 de membri, după cum urmează:  
a) în cadrul Aparatului central al M.A.I., care va cuprinde membri din toate structurile de la acest nivel;  
b) în cadrul structurilor centrale ale direcţiilor generale, direcţii, agenţii naţionale etc., din subordinea 
MA.I.  
c) în cadrul aparatelor centrale ale I.G.P.R. şi I.G.P.F.;  
d) în cadrul D.G.P.M.B. – la nivelul structurilor centrale, fiecărui sector de poliţie şi Brigăzii de Poliţie 
Rutieră; 
e) în cadrul fiecărui inspectorat judeţean, care va cuprinde membri din toate structurile de la nivelul 
inspectoratului, inclusiv din cadrul unităţilor subordonate structurile prevăzute la lit. b), precum şi 
poliţiei locale; 
f) în cadrul fiecărui judeţ, care vor cuprinde toate structurile Poliţiei de Frontieră.  
2.2. Biroul Executiv Central poate stabili constituirea unor Birouri teritoriale şi în alte structuri, conform 
art. 16 din statut. 
2.3. S.N.P.P.C. este o entitate cu personalitate juridică proprie, fiind reprezentată prin intermediul 
preşedintelui sau a persoanei desemnate de acesta. 
2.4. Birourile teritoriale sunt entităţi fără personalitate juridică. Acestea reprezintă sindicatul în relaţia cu 
terţii şi în faţa instanţelor de judecată, prin delegare acordată de preşedintele sindicatului, conform 
prevederilor din statut.  
  
Capitolul III.  Conducerea  S.N.P.P.C. 

 
3.1. Conducerea S.N.P.P.C. se realizează prin organele sale de conducere, structurate în două categorii 
distincte şi anume: 
a) Organe decizionale;  
- Congresul;  
- Conferinţa Naţională;  
- Consiliul General;  
- Adunarea generală teritorială;  
b) Organe executive:  
- Biroul Executiv Central (B.E.C.);  
- Biroul Executiv Teritorial (B.E.T.);  



3.2. Congresul este instanţa supremă de conducere a S.N.P.P.C. şi decide liniile directoare ale 
sindicatului pe termen mediu. 
3.3. Congresul S.N.P.P.C. se reuneşte la un interval de 5 ani, având următoarele atribuţii: 
a) aprobă şi modifică Statutul sindicatului;  
b) alege şi revocă membrii B.E.C. şi ai Comisiei de cenzori; 
c) stabileşte politica internă şi strategia de acţiune a S.N.P.P.C.;  
d) aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare propriu şi al Conferinţei Naţionale, Regulamentul 
de organizare şi funcţionare al S.N.P.P.C. (R.O.F.) şi Regulamentul de organizare a Adunării generale şi 
funcţionare a Biroului executiv teritorial (B.E.T.);  
e) aprobă raportul de activitate al B.E.C. şi Comisiei de Cenzori;   
f) validează execuţia bugetară pe perioada mandatului;  
g) stabileşte cuantumul cotizaţiei;  
h) deliberează şi decide cu privire la toate problemele prezentate de reprezentanţii sindicatului sau 
delegaţii participanţi la congres;  
i) adoptă rezoluţiile privind activitatea sindicală şi programul general de acţiuni pe perioada până la 
următorul Congres.  
3.4. Modul de  organizare şi desfăşurare a Congresului este prevăzut într-un regulament propriu.   
3.5. Conferinţa Naţională este organul decizional dintre două Congrese.  
3.6. Consiliul General defineşte poziţiile S.N.P.P.C. în probleme de actualitate sindicală, analizează şi 
decide în legătură cu funcţionarea şi organizarea sindicatului în cadrul mişcării sindicale din România şi 
în cadrul mişcării sindicale internaţionale.  
3.7. Modul de organizare şi desfăşurare a  Conferinţei Naţionale şi a Consiliului General sunt prevăzute 
în regulamente proprii.  
3.8. Biroul Executiv Central asigură conducerea operativă a S.N.P.P.C. în conformitate cu prevederile 
statutului şi ale prezentului regulament, precum şi cu  hotărârile şi deciziile organelor de conducere 
superioare. 
3.9. Biroul Executiv Central este compus din: 
a) Preşedinte; 
b) 7(şapte)  Vicepreşedinţi; 
c) Secretarul General.  
3.10. Membri Biroului Executiv Central ai S.N.P.P.C. sunt aleşi prin vot secret, de către Congres, pentru 
o durată de 5 ani. Membri care îşi încheie mandatul, pot fi realeşi. 
 
Capitolul IV. Atribuţiile Biroului Executiv Central 

 
4.1. Biroul Executiv Central are următoarele atribuţii: 
a) reprezintă S.N.P.P.C. în relaţiile cu terţii, având obligaţia să apere interesele sindicatului;  
b) veghează la respectarea statutului şi a regulamentelor;  
c) duce la îndeplinire hotărârile Congresului, Conferinţei Naţionale şi ale Consiliului General;  
d) aprobă înfiinţarea Birourilor teritoriale şi a structurii acestora;  
e) validează alegerile pentru funcţiile de conducere ale Birourilor executive teritoriale şi invalidează 
mandatul acestora; 
f) deleagă persoane de reprezentare, în situaţia în care până la data expirarii mandatelor Birourilor 
executive teritoriale, nu se convoacă Adunarea generală pentru alegeri; 
g) emite instrucţiuni corespunzătoare desfăşurării activităţii şi acordă sprijin, îndrumare si verificare a 
Birourilor teritoriale, conform prezentului statut;  
h) la solicitarea membrilor, reprezintă interesele acestora în faţa autorităţilor interne şi internaţionale;  
i) aprobă încheierea contractelor de asistenţă juridică (angajare avocaţi) pentru membri de sindicat din 
structurile unde nu sunt constituite Birouri teritoriale sau mandatul acestora este expirat;  
j) editează publicaţii, broşuri sau alte documente de informare;  



k) emite reglementari şi regulamente, care vor fi validate de Consiliul General;  
l) adoptă statul de funcţii, modificările acestuia şi analizează activitatea desfăşurată de personalul 
încadrat;  
m) negociază drepturile salariale ale personalului încadrat;  
n) coordonează, îndruma şi verifică activitatea angajaţilor;  
o) propune ordinea de zi a Consiliului General şi al Conferinţei Naţionale, în funcţie de propunerile 
Birourilor Teritoriale;  
p) execută politica financiară a organizaţiei şi adoptă hotărâri privind acordarea unor indemnizaţii şi 
cheltuielile necesare funcţionării B.E.C. şi a sindicatului; 
r) desemnează delegaţi la comisiile de dialog social, în care se dezbat probleme în legătură cu activitatea 
profesională a poliţiştilor, funcţionarilor publici şi personalului contractual, a drepturilor şi obligaţiile 
acestora;  
s) stabileşte programul conferinţelor de presă şi modul de derulare al relaţiilor dintre S.N.P.P.C. şi mass-
media;  
ş) aprobă acordarea unor diurne şi deplasarea în străinătate în interesul S.N.P.P.C. a unor reprezentanţi ai 
sindicatului, cu decontarea cheltuielilor respective în limita bugetului de venituri şi cheltuieli;  
t) în cazul în care urgenţa impune, adoptă decizii care angajează S.N.P.P.C., pe care  le supune ulterior 
spre aprobare Consiliului General;  
ţ) validează persoanele sau grupurile de persoane, ca observatori, în diferite comisii de specialitate; 
u) coordonează activitatea Birourilor teritoriale; 
v) stabileşte atribuţiile fiecărei funcţii din Biroul Executiv Central şi întocmeşte fişele funcţiilor, care 
vor fi suspuse validării Consiliului General; 
x) decide în toate celelalte probleme care nu sunt date în competenţa organelor de conducere superioare.   
4.2. Pentru îndeplinirea atribuţiilor, Biroul Executiv Central are în subordinea sa angajaţi în posturi 
necesare funcţionării sindicatului. 
4.3. Stabilirea posturilor necesare funcţionării organizaţiei sindicale, precum şi angajarea persoanelor în 
aceste posturi, revine B.E.C. 
4.4. Modul de desfăşurare a activităţii Biroului Executiv Central este prevăzut într-un regulament 
propriu. 
 
Capitolul V.  Preşedintele  

 
5.1. Preşedintele reprezintă S.N.P.P.C. în virtutea statutului său şi a mandatului care îi este încredinţat de 
Congres.  
5.2. Preşedintele răspunde de buna funcţionare a S.N.P.P.C., împreună cu ceilalţi membri B.E.C., şi, în 
exercitarea atribuţiilor sale, emite decizii, cu respectarea procedurilor legale şi regulamentare. 
5.3. În exercitarea mandatului său, Preşedintele:  
a) coordonează activitatea Biroului Executiv Central şi a angajaţilor sindicatului; 
b) angajează, prin semnătura sa, S.N.P.P.C. în raporturile cu terţii; 
c) emite delegaţii pentru reprezentarea sindicatului; 
d) coordonează activitatea de relaţii publice; 
e) reprezintă S.N.P.P.C. în activităţile privind dialogul social; 
f) negociază şi încheie contractele individuale de muncă a angajaţilor organizaţiei sindicale; 
g) semnează toate documentele financiare ale sindicatului; 
i) stabileşte unele indemnizaţii pentru desfăşurarea activităţii sindicale. 
5.4. Preşedintele desemnează un membru al B.E.C., care îi va îndeplini prerogativele pe perioada 
absenţei sale. 
5.5. Modul concret de realizare de către preşedintele S.N.P.P.C. a atribuţiilor sale, precum si detalierea 
activităţilor ce trebuie desfăşurate vor fi stabilite prin  fişa funcţiei de către B.E.C. şi validată de către 
Consiliul General. 



Capitolul VI. Vicepreşedinţii 

 
6.1. Vicepreşedinţii asigură şi coordonează activitatea organizaţiei sindicale, împreună cu preşedintele şi 
secretarul general. 
6.2. Vicepreşedinţii au, în principal, următoarele atribuţii: 
a) controlează modul în care Birourile teritoriale, respectă şi îndeplinesc prevederile statutului şi ale 
regulamentelor sindicatului,  precum şi rezoluţiile şi hotărârile adoptate de organele de conducere ale 
S.N.P.P.C; 
b) iau măsurile necesare  pentru soluţionarea, în conformitate cu prevederile statutului S.N.P.P.C. şi ale 
prezentului regulament, a cererilor şi sesizărilor formulate de Birourile teritoriale; 
c) informează Consiliul General şi Conferinţa Naţională despre cazurile de încălcare a prevederilor 
statutului si ale prezentului regulament, precum şi rezoluţiile şi hotărârile adoptate  de organele de 
conducere ale S.N.P.P.C; 
d) elaborează proiectul de buget,  întocmesc bilanţul anual şi le prezintă Biroului Executiv Central şi 
Conferinţei Naţionale; 
e) urmăresc realizarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor conform bugetului aprobat; 
f) întocmesc şi prezintă Consiliului General, rapoartele semestriale privind îndeplinirea obligaţiilor 
financiare de către  Birourile teritoriale; 
g) asigură şi răspund de patrimoniul sindicatului; 
h) asigură şi răspund de participarea în comisiile de dialog social la nivel naţional, judeţean şi 
ministerial, de celelalte structuri bipartite sau tripartite create la nivel judeţean sau naţional, si 
informează despre aceasta Biroul Executiv Central, Consiliul General, Conferinţa Naţională şi 
Congresul; 
i) răspund de activitatea Birourilor teritoriale care le sunt date în coordonare; 
j) răspund de politica sindicală, de recrutare a membrilor în cadrul  S.N.P.P.C. ; 
6.3. Modul concret de realizare a atribuţiilor pentru fiecare funcţie de vicepreşedinte al S.N.P.P.C., 
precum şi detalierea activităţilor ce trebuie desfăşurate vor fi stabilite prin  fişa funcţiei de către B.E.C. 
şi validate de către Consiliul General. 
 
Capitolul VII. Secretarul General 

 
7.1. Secretarul General are următoarele atribuţii: 
a) pregăteşte şi asigură difuzarea tuturor documentelor scrise necesare desfăşurării şedinţelor organelor 
de conducere ale S.N.P.P.C.; 
b) organizează evidenţa la zi a tuturor hotărârilor adoptate de organele de conducere ale S.N.P.P.C., pe 
care le difuzează în termen de 15 zile participanţilor, şi urmăreşte modul în care acestea au fost puse în 
practică, informând Biroul Executiv Central; 
c) urmăreşte modul în care rezoluţiile şi hotărârile adoptate de Congres, Conferinţa Naţională şi 
Consiliul General au fost puse în practică, informând Biroul Executiv Central. 
d) răspunde de activitatea Birourilor teritoriale  date în coordonare. 
7.2. Modul concret de realizare de către Secretarul General a atribuţiilor sale, precum şi detalierea 
activităţilor ce trebuie desfăşurate vor fi stabilite prin  fişa funcţiei de către B.E.C. şi validată de către 
Consiliul General . 
 

Capitolul  VIII. Birourile teritoriale 

 
8.1 Birourile teritoriale vor funcţiona conform Regulamentului de organizare a adunării generale şi 
funcţionare a biroului executiv teritorial, aprobat de Congres. 
 



 

Capitolul IX. Patrimoniul S.N.P.P.C. 

 
9.1. Patrimoniul S.N.P.P.C. este indivizibil şi se constituie din următoarele resurse : 
a) cotizaţia membrilor de sindicat, potrivit cuantumului stabilit de Congres sau Conferinţa Naţională; 
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii ; 
c) dividendele obţinute prin deţinerea unor participaţii la diferite întreprinderi cu caracter lucrativ ; 
d) alte activităţi cu caracter comercial; 
e) donaţii, sponsorizări şi legate; 
f) alte surse legale de venit.  
9.2. Consiliul General poate decide înfiinţarea sau participarea la constituirea de societăţi comerciale ale 
căror dividende, dacă nu se reinvestesc, se vor folosi pentru realizarea scopului şi a obiectivelor 
S.N.P.P.C. De asemenea, poate decide desfăşurarea oricăror altor activităţi economice directe sau 
indirecte, în condiţiile legii. 
9.3. Activităţile financiare ale S.N.P.P.C. se desfăşoară cu respectarea regulamentului financiar, care va 
fi elaborat de către vicepreşedinte (trezorier general). 
9.4. Principalele capitole de cheltuieli ale S.N.P.P.C. sunt: 
a) drepturi salariale şi de natură salarială ; 
b) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare ; 
c) diurne şi indemnizaţii ; 
d) cheltuieli de întreţinere, energie electrică şi termică, telefoane etc ; 
e) dotări pentru birouri si rechizite ; 
f) programe şi proiecte;  
g) cheltuieli neprevăzute;  
9.5. Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de 
Biroul Executiv Central. 
9.6. Politica financiara a sindicatului intră în competenţa Biroului Executiv Central. 
9.7. Fondurile S.N.P.P.C. vor fi colectate de B.E.C., conform unui Regulament privind politica 
financiară, aprobat de Conferinţa Naţională.  
9.8. Toate fondurile băneşti, proprietăţi, bunuri mobile şi imobile, alte materiale de la nivel central şi 
teritorial sunt proprietatea S.N.P.P.C. 
9.9. B.E.C. va evidenţia cota parte ce revine Birourilor teritoriale, conform procentelor stabilite de 
Conferinţa Naţională, precum si cheltuielile efectuate de către acestea din cota parte ce le revin. 
9.10. Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie 
ale fiecărui an.  
9.11. Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi se vor întocmi în condiţiile prevăzute de lege. 
9.12. Oricare dintre organele de conducere al S.N.P.P.C. au dreptul de a cere şi a primi date privind 
situaţia patrimoniului, a veniturilor şi a pierderilor, precum şi orice alte date legate de gestionarea 
patrimoniului. 
9.13. Controlul financiar asupra activităţii curente a S.N.P.P.C. şi asupra gestiunii patrimoniului său este 
exercitat de Comisia de Cenzori. Modul de organizare şi funcţionare al Comisiei de Cenzori este 
prevăzut într-un regulament propriu. 
 
Capitolul X. Dispoziţii finale 

 
10.1. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a fost elaborat în conformitate cu prevederile 
statutului S.N.P.P.C. 
10.2. Prezentul regulament împreună cu regulamentele enumerate la acest punct,  produc aceleaşi efecte 
juridice ca şi statutul sindicatului, după aprobarea lor de către organele de conducere statutare şi 
aplicarea ştampilei preşedintelui S.N.P.P.C. 



a) Regulamentul de organizare si desfăşurare al Congresului; 
b) Regulamentul de organizare si funcţionare  al Conferinţei Naţionale; 
c) Regulamentul de organizare si funcţionare  al Consiliului General; 
d)Regulamentul de organizare si funcţionare al Biroului Executiv Central si fişele funcţiilor membrilor 
Biroului Executiv Central; 
e) Regulamentul de organizare si funcţionare al Comisiei de Cenzori a S.N.P.P.C.; 
f) Regulamentul de organizare a Adunărilor generale teritoriale şi funcţionare al Birourilor executive 
teritoriale;   
10.3. Pentru situaţiile neprevăzute în prezentul Regulament de Organizare si Funcţionare, Biroul 
Executiv Central este mandatat să emită reglementările necesare, prin decizie semnată de Preşedintele 
S.N.P.P.C., care vor fi suspuse discuţiilor şi aprobării Conferinţei Naţionale sau Consiliului General. 
10.4. Prezentul regulament a fost adoptat odată cu Statutul S.N.P.P.C. în Congresul al II-lea din 23-26 
octombrie 2011 şi intră în vigoare la aceeaşi dată. 
 
 


